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SÄKERHETS- OCH
ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com.
N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste
teknologin och med de bästa materialen. Långa tester och en
noggran systemutveckling har gjort att vi har kunnat nå den allra
högsta ljudkvalitén.
Besök webbplatsen www.n-com.it för ytterligare information om
Bluetooth Kit3, för att ladda ner instruktionerna med hög definition
och den senast tillgängliga Firmware-versionen.
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1. VARNINGAR OCH SÄKERHET
Läs noggrant den här instruktionshandboken, samt de instruktioner som följer med
andra utrustningar från N-Com som ni avser att kombinera med N-Com Bluetooth
Kit3. Läs de enkla reglerna som återges nedan. Försummad respekt för dessa regler
kan leda till farliga situationer.
Varning: Produkten går inte att använda i officiella eller icke officiella tävlingar,
biltävlingsbanor, kretsar, banor eller liknande.
Varning: Monteringen av N-Com Bluetooth Kit3 medför ökad vikt på cirka 60 g till
hjälmens och de andra tillbehörens vikt.
Varning: N-Com-systemets elektroniska delar inuti hjälmen är inte vattentäta.
Undvik därför att blöta ner hjälmen och dess inredning för att inte riskera att
skada systemet. Om vattnet skulle tränga in i hjälmen, ta ur N-Com-systemet
och hjälmens inredning och lufttorka. Koppla ur batteriets kontakt och torka den.
1.1.

Vägsäkerhet

Respektera alla gällande lagar som reglerar vägtrafik. Under körning får händerna
bara användas för att köra fordonet. Alla åtgärder som gäller N-Com-systemet måste
göras med fordonet stillastående.
I synnerhet:


Ställ in telefonen på automatiskt svar (se instruktionerna för telefonen för denna
inställning). Om telefonen inte har denna funktion, se till att stanna fordonet på
lämplig plats innan du svarar på ett inkommande samtal och respektera
trafikreglerna. Svara först därefter på samtalet.



Ring inga samtal medan du kör. Stoppa fordonet på säker plats och respektera
trafikreglerna innan du ringer ett samtal.



Reglera ljudstyrkan så att den inte stör eller distraherar under körning och
samtidigt tillåter att tydligt höra ljud utifrån.



Manövrera inte mobiltelefonen eller andra anordningar kopplade till N-Com
medan du kör.
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1.2.

Respektera alltid trafikreglerna och
motorcykeln ska absolut prioriteras.

nödvändiga

manövrer

för

att

köra

Användning i säkra miljöer



För att använda N-Com, respektera alla begränsningar och indikationer som berör
mobiltelefoner.



Sätt inte på mobiltelefonen eller N-Com-systemet när de inte får användas eller
när apparaten kan orsaka störningar eller farliga situationer.



Stäng av under tankning av bensin. Använd inte N-Com-systemet på
bensinstationerna. Använd inte anordningen i närheten av brännbara eller
kemiska produkter.



Stäng av i närheten av explosiva material

1.3.

Störningar

Alla telefoner och anordningar med transmission av trådlösa signaler är föremål för
störningar som kan påverka prestanda på en ansluten apparat. Dessa störningar ska
inte anses som ett fel på N-Com-systemet.
1.4.

Använda på rätt sätt

Använd bara anordningen i normalt läge, som beskrivs i produktinformationen.
Försök inte att plocka isär, åverka eller modifiera någon del av N-Com-systemet
Varning: Reglera ljudstyrkan på N-Com (där det behövs) och anslutna ljudkällor
innan du använder systemet i trafiken.
Varning: För hög ljudstyrka kan skada hörseln.
Varning: Reglera ljudstyrkan på N-Com (där det behövs) och anslutna ljudkällor så
att du undviker att få för starkt ljud när du lyssnar. Kontinuerlig exponering för
alltför hög ljudstyrka kan skada hörseln.
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Varning: En felaktig installation av systemet i hjälmen kan modifiera hjälmens
aerodynamiska egenskaper och säkerhet och skapa farliga situationer. Installera
N-Com enligt beskrivningen i produktinformationen. Kontakta vid tvekan din
återförsäljare av N-Com-produkter.
Varning: Lyssnande på andra apparater får inte påverka körningen av fordonet,
vilket ska ha största prioritet. Utför alla manövrer på de elektroniska apparaterna
och på N-Com med fordonet stillastående i enlighet med Trafikreglerna.
OBS! Bluetooth Kit3 medger radiomottagning. Eventuella avgifter eller licenser är på
användarens bekostnad.
1.5.

Kvalificerad personal

Bara kvalificerad personal kan utföra service på den här produkten. Vid felfunktion,
vänd dig alltid till din återförsäljare. Hjälmen är en säkerhetsprodukt, åverkan på
denna och/eller det elektroniska systemet på insidan, kan vara farligt, förutom att det
leder till att garantin förfaller.
1.6.

Tillbehör och batterier



Använd bara typer av batteri, batteriladdare och tillbehör som godkänts av Nolan
för just denna anordningsmodell.



Användning av andra typer än de som anges kan vara farligt och leder till att all
garanti förfaller.



För information
återförsäljare.



När du ska koppla ur sladden ur ett tillbehör eller batteriladdaren, håll i kontakten
och inte i sladden när du drar.



Använd inte batterierna för andra ändamål än de som föreskrivs.



Använd aldrig batteriladdare eller batterier som är skadade.



Kortslut inte batteriet.
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om de godkända tillbehörens tillgänglighet, kontakta din



Förvara batteriet i temperatur mellan 0° / +45°C (Laddar); -20° / +60
°C (I drift).



Fara för brand eller explosion: kasta inte batterierna på eld och utsätt inte för
hög värme!



Kasta inte batterierna i vanligt hushållsavfall. Bortskaffa batterierna enligt lokala
lagbestämmelser.



Ha inte på dig hjälmen under batteriladdningen.



Hjälmen får aldrig lämnas inom räckhåll för barn utan tillsyn. Detta för att
förhindra att en eventuell åtkomst till batterierna inte skadar deras hälsa
allvarligt.

Batteri
Batteriladdare
1.7.

Lithium Ion593847
110/240v – 50/60 Hz

Lithium 3,7V – 800mAh

Kassering

Läs dessa bruksanvisningar och de för andra delar av systemet N-Com om hur
systemet tas ur hjälmen.
Då systemet en gång tagits loss, kassera det enligt följande indikationer:


Bilden av ett förkryssat sopkärl innebär att produkten inom den
Europeiska Unionen ska behandlas som särskilt avfall då den inte
längre ska användas (Europadirektivet 2002/96/EG).



Kassera inte dessa produkter bland osorterat hushållsavfall.



Korrekt kassering av apparater som inte längre används bidrar till att förebygga
möjliga negativa effekter på miljö och personhälsa.



För mer detaljerad information om bortskaffning av apparater som inte längre
används, kontakta kommunen, renhållningsverket eller den affär där produkten
inköpts.
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2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
I förpackningen N-Com Bluetooth Kit3 finns följande delar:

e-box Bluetooth

Multimedia Wire2
8

Anslutningskabel till PC:n

Omladdningsbart
batteri

Batteriladdare

3. MONTERING
Systemet Bluetooth Kit3 kan installeras på alla Nolan-hjälmar som är förberedda för
systemet N-Com.
För att använda systemet N-Com Bluetooth Kit3 måste Nolan-hjälmen vara
utrustad med Basic Kit2 (eller Basic Kit), som säljs separat.
Obs! Innan systemet N-Com Bluetooth Kit3 används måste batteriet sättas i och
laddas (se instruktionerna som medföljer grundsatsen).


Montera Basic Kit2 (eller Basic Kit) i hjälmen genom att följa bruksanvisningen.

Fig. 1


Fig. 2

Ta av skyddsinlägget N-Com från hjälmen (Fig. 1).

Det nya systemet Bluetooth Kit3 är försett med en egen tätning som skyddar mot
vatteninfiltrationer. Om du redan har applicerat tätningen på hjälmen, ska du ta bort
den (Fig. 2).


Sätt i e-boxen på plats. Sätt först in den främre delen och tryck sedan på e-boxen
tills båda tätningshakarna fastnat helt. För att ta bort e-boxen, trycker du sedan
samtidigt på båda hakarna tills e-boxen skjuts ut.
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Varning: Lämna inte hjälmen utsatt för atmosfäriska fenomen utan e-boxen eller
skyddet som medföljer hjälmen.

4. SYSTEMEGENSKAPER
N-Com Bluetooth Kit3 gör att du kan ansluta dig trådlöst till din egen mobiltelefon, till
satellitnavigatorn och till en MP3 A2DP-spelare genom att använda Bluetoothteknologin.
N-Com Bluetooth Kit3 har utrustats med en FM-radio med RDS-funktion och gör att
du kan spara 6 radiostationer.
Det är dessutom möjligt att prata med en trådlös snabbtelefon mellan två hjälmar om
de båda är utrustade med ett Bluetooth-system i serierna N-Com, X-Series eller
MULTI eller med en annan hjälm med Basic Kit2 eller Basic Kit MULTI via en
kabelansluten snabbtelefon.
Systemet kan expanderas med ett det multimediala tillbehöret Multimedia Wire, som
möjliggör
en
kabelanslutning
till
multimediala
källor
som
MP3-spelare,
satellitnavigatorer, PMR-radio och GMRS för kommunikation mellan två motorcyklar,
förinstallerade ljudsystem på motorcyklar.
Bluetooth Kit3 kan hanteras, uppdateras och personanpassas genom att
använda programmet ”N-Com Wizard” som du kan ladda ner i sektinoen
”Nerladdningar” på webbplatsenwww.n-com.it
4.1.

Grundfunktioner

Alla funktioner i systemet N-Com aktiveras genom att använda de tre knapparna “”,
“on” och “”. Varje kommando som ges till systemet bekräftas av en särskild
akustisk signal som kan variera enligt begärd funktion. På så sätt kan man använda
alla funktioner i hjälmen man har på sig.
Kommandotypen som ges till systemet beror på hur länge du håller knappen
nedtryckt.
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Tryck och håll nere knappen“on” i cirka 2 sekunder tills
LED-indikatorn tänds och du hör ljud i lurarna.
Tryck och håll nere knappen“on” i cirka 4 sekunder tills
LED-indikatorn slocknar och du inte hör ljud i lurarna.
Tryck kort på knappen “” för att höja volymen. Max. volym
signaleras med en dubbel signal.
Tryck kort il Knapp “” för att sänka volymen. Min. volym
signaleras med en dubbel signal.

Påsättning
Avstängning
Volymökning
Volymminskning
4.2.

Systemmeny

Systemet Bluetooth Kit3 har en meny med 3 funktioner: BASE, RADIO, MOTORCYKELMOTORCYKEL (som kan aktiveras på begäran).
För att bläddra i menyn med kortets funktioner, tryck på knappen “on” i 2 sekunder
(med systemet på).
Övergången från en funktion till en annan markeras med en specifik akustisk signal.
Vid påsättningen av Bluetooth Kit3, är menyn alltid i “GRUNDLÄGE”. Enligt
menypositionerna går det att hantera olika ljudanordningar och de olika förutsedda
funktionerna:
Meny
Grundfunktion

Radio
MOTORCYKELMOTORCYKEL

Funktion
Hantering av en extern källa som är kabelansluten.
Användning av telefonen/GPS ansluten via Bluetooth.
Användning av snabbtelefonen (”Förare-passagerare”).
Att lyssna och hantera musikspelaren Bluetooth A2DP
Att lyssna och hantera FM radio.
Användning av telefonen/GPS ansluten via Bluetooth.
Användning av snabbtelefonen (”Förare-passagerare”).
Användning av intercom “Motorcykel-motorcykel”
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Funktionerna som gäller hanteringen av mobiltelefonen Bluetooth och snabbtelefonen
är tillgängliga i alla menylägen.
Obs: Menyn “motorcykel-motorcykel” ska aktiveras genom att använda systemet (se
kapitel 12) eller programmet N-Com Wizard.
4.3.

N-Com Wizard
“N-Com Wizard” är PC-programmet som gör att du kan hantera och
konfigurera Bluetooth-systemet Kit3.

Programmet kan laddas ner från webbplatsen www.n-com.it i sektionen
“Nerladdningar”. För att använda den räcker det att ansluta den egna hjälmen som är
utrustad med Bluetooth Kit3 till PC:n genom att använda USB-kabeln som medföljer.
Med N-Com Wizard går det att personanpassa den egna Bluetooth Kit3, dvs.:


ställa in systemets ljudnivåer,



spara och hantera favoritradiostationerna,



uppdatera anordningens firmware,



Aktivera eller inaktivera menyn motorcykel-motorcykel



Hantera anslutningarna till andra motorcyklar.

I programmet finns det en guide online som förklarar programfunktionen (efter att ha
installerat det på PC:n, ska du trycka på F1 för att visa guiden).

5. SAMMANKOPPLING AV BLUETOOTH-ANORDNINGAR
För att Bluetooth-systemet Kit3 ska kunna anslutas till en annan Bluetooth-anordning,
är det nödvändigt att den första är sammankopplad med N-Com-systemet.
Sammankopplingsproceduren är densamma för alla typer av Bluetooth-anordningar:
mobiltelefoner, MP3-spelare Bluetooth, satellitnavigatorer osv.
12

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Kontrollera om Bluetooth Kit3 är avstängd.
Tryck på knappen “on” och håll den nedtryckt (i mer än 4 sekunder) tills
LED-indikatorn börjar blinka snabbbt och en hög signal hörs från högtalaren
för att indikera "Sammankopplingsläge".
Aktivera sökningen efter Bluetooth-anordningar på Bluetooth-anordningen
(se bruksanvisningen för anordningen för att kontrollera korrekt
sammankopplingsprocedur, som varierar enligt modell och märke).
Efter några sekunder, visas namnet “N-Com Bt3 v.X.XX” på telefonen, följt
av tillverkarens identifikationsdata.
Välj N-Com-anordning. Om ett lösenord behövs, ange koden 0000 (fyra
nollor);
Bluetooth Kit3 bekräftar den utförda sammankopplingen med en ton i lurarna
och LED-indikatorerna slutar att blinka.
Stäng av och sätt på både telefonen och Bluetooth Kit3 för att spara
sammankopplingsdatan.

Obs! Anpassningen memoriseras av hjälmen och telefonen och förloras inte när de
stängs av. Denna procedur ska alltså utföras en enda gång.
Obs: om du redan är sammankopplad med en Bluetooth-anordning (telefon eller
GPS) som är utrustad med en musikspelare med profil av typen Bluetooth A2DP,
är det INTE nödvändigt att upprepa sammankopplingen, eftersom A2DPprotokollet redan har sparats i Bluetooth Kit3.
Då Bluetooth-anordningen har sammankopplats, sker anslutningen automatiskt vid
systemets påsättning.
Om anslutningen inte sker automatiskt efter några sekunder, går det att ansluta sig
från Bluetooth-anordningen eller genom att hålla knappen “on” nedtryckt i 4
sekunder.
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5.1.

Nollställningsfunktion för anpassningar

Det går att ta bort alla anpassade anordningar från systemets minne. Denna
operation går inte att återställa efter nollställning måste man på nytt anpassa
telefonen (eller andra kompatibla Bluetooth-anordningar).
För att ta bort alla anordningar som tidigare anpassats går du tillväga på följande
sätt:


Tryck på knappen “on” och håll den nedtryckt (i mer än 4 sekunder), tills det
snabb stark ton ur högtalaren, för att indikera ”Sammankopplingsläget”.



Tryck samtidigt på knapparna “” och “” i 4 sekunder och släpp dem när du hör
ett akustiskt ljud. N-Com-systemet utsänder en särskild akustisk bekräftelseton
och slocknar sedan.
Det går att aktivera denna funktion även med PC:n genom att använda “NCom Wizard”.

6. FUNKTIONER MED MOBILTELEFONEN
Svar på
telefonsamtalet
Lägg på/avvisa
telefonsamtal
Röstsamtal (om
förutsett)
Ring upp det sista
numret
Samtalsöverföring
från hjälmen till
telefonen
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Tryck Kort på vilken knapp som helst när du hör en
ljudsignal.
Tryck och håll nere knappen“on” i cirka 2 sekunder (tills du
hör en akustisk signal).
Tryck och håll nere knappen“on” i cirka 4 sekunder (tills du
hör en akustisk signal).
Tryck snabbt samtidigt på knapparna “” och “”.
För att överföra ett samtal från hjälmen till telefonen, ska du
trycka samtidigt på knapparna “” och “” och hålla den
nedtryckta i 4 sekunder.

Telefonkonferensfunktion
Bluetooth Kit3 möjliggör telefonkonversationer mellan föraren och passageraren.
Då ett telefonsamtal kommer till mobiltelefonen som är ansluten till Bluetooth Kit3 via
Bluetooth, avbryts snabbtelefonen mellan förare och passagerare tillfälligt. Om du vill,
kan du dela telefonsamtalet med en annan hjälm genom att helt enkelt aktivera
snabbtelefonen manuellt under telefonsamtalet (genom att kort trycka på knappen
“on”).
Obs: denna funktion är aktiv endast om även passageraren har N-Com-systemet med
samma funktion.

7. FUNKTIONER MED GPS-SATELLITNAVIGATORN
Bluetooth Kit3 är kompatibel med de vanligaste satellitnavigatorerna för motorcyklar.
Genom att ansluta N-Com-systemet till GPS, överförs alla indikationer till hjälmen.
Vid varje meddelande via navigatorn, avbryts snabbtelefonen via Bluetooth med
passageraren men den återställs automatiskt efter meddelandets slut.
Obs: om navigatorn kan anslutas till en mobiltelefon Bluetooth, går det att ta emot
ljudet från telefonsamtalet direkt i hjälmen via GPS. I så fall kan du svara på
telefonsamtalet genom att använda navigatorn direkt.
GPS konferensfunktion
Konferensfunktionen gör att du kan bibehålla snabbtelefonen “Förare-Passagerare”
aktiv även under indikationerna från satellitnavigatorn och undvika avbrott i
snabbtelefonen vid varje meddelande från navigatorn.
Obs: denna funktion är aktiv endast om även passageraren har N-Com-systemet med
samma funktion.
Efter GPS-kommunikationen förblir snabbtelefonen till den andra hjälmen aktiv och
inställningen ”Konferens” och de efterföljande GPS-kommunikationerna förblir
sparade.
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När det gäller snabbtelefonen “Motorcykel-motorcykel”, överförs GPS-indikationerna
endast till hjälmen som är ansluten till navigatorn och snabbtelefonskommunikationen
förblir aktiv.

8. RADIO FM STEREO
Bluetooth Kit3 är utrustat med Radio Stereo FM, med RDS-teknologi (Radio Data
System), som gör att den starkaste signalen för FM-stationen man vill lyssna på väljs,
oavsett den plats man befinenr sig på.
Det går att bläddra bland frekvensbanden genom att använda den automatiska
sökningen, spara upp till 6 favoritradiostationer, växla bland stationer som har
sparats.

Sätta på radion.
Stänga av radion.

Radion aktiveras automatiskt då du väljer “Radio”menyn (bläddra i menyn genom att trycka på “on” i 2
sekunder).
Radion stängs av när du byter menyalternativ (bläddra
i menyn genom att hålla “on” nedtryckt i 2 sekunder).

Automatisk sökning efter
en ny station.

Tryck och håll nere knappen“” i 2 sekunder.

Spara en station.

Tryck och håll nere knappen“” i cirka 4 sekunder.
Det går att aktivera denna funktion även via
PC:n Genom att använda “N-Com Wizard”.

Byta station (redan i
minnet).

Tryck och håll nere knappen“” i 2 sekunder

Obs: radiofunktionen avbryter inte ljudet som kommer från externa ljudkällor via
kabel.
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9. MUSIKSPELARE BLUETOOTH A2DP
Det går att lyssna på musik med en hög kvalitet genom att ansluta Bluetooth kit3 till
en musikspelare med Bluetooth A2DP-protokollet (Advanced Audio Distribution
Profile).
Systemet Bluetooth kit3 är dessutom utrustat med Bluetooth AVRCP-protokollet
(Audio Video Remote Control Profile) som möjliggör avbrott och fortsättning av
musikuppspelningen genom att använda hjälmen (med anordningar som tillhandahålls
via AVRCP).
Anslutning av
musikspelaren A2DP
Starta
musikuppspelningen
(Play)
Pausfunktion (Pause)
Nästa låt (Skip)
Avbrott i musiken (Stop)

Anslutningen sker automatiskt vid påsättningen. Man
kan behöva vänta någr sekunder enligt anslutningen.
Tryck och håll nere knappen“” i 2 sekunder.
När spelaren är ansluten och spelar upp musik, tryck
på knappen “” i 2 sekunder.
När spelaren spelar musik, tryck på knappen “” i
cirka 4 sekunder.
Tryck
på
knappen
“”
i
2
sekunder.
Musikuppspelningen avbryts och musikspelaren AS2DP
kopplas ifrån.

Då du förflyttar dig med menyknappen till en annan funktion, kopplar systemet
automatiskt ifrån anordningen A2DP.
Obs: det går inte att använda snabbtelefonen Bluetooth då du lyssnar på en ljudkälla
A2DP.
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10. KABELANSLUTNA AUDIOANORDNINGAR
Produktsortimentet N-COm har flera olika kablar “Multimedia Wire” för anslutningen
till externa ljudanordningar: MP3-spelare, i-Pod, satellitnavigatorer, PMR-radio och
GMRS, förinstallerat ljudsystem installerat på motorcykeln (MCS).
Besök webbplatsen www.n-com.it sektion “Kompatibilitet via kabel” för att veta mer
om alla tillgängliga kablar.
Obs: anslut kontaktdonet 3,5 mm, 4 poler på kabeln Multimedia wire till hjälmen och
den andra änden till ljudanordningen. Ett färgat band på kabeln indikerar vilket
kontaktdon som ska anslutas till ljudanordningen.
Om den är aktiverad, förblir kabelanslutningen aktiverad även i övriga menyer. Det
går därför att höra på anordningen som är ansluten via kabel även då du lyssnar på
musik via A2DP eller RADIO.

11. INTERCOM FÖRARE-PASSAGERARE
För att använda Bluetooth kit3 som trådlös snabbtelefon måste båda hjälmarna vara
utrustade med en Bluetooth-sats.
För att två Bluetooth-satser ska kunna kommunicera sinsemellan, måste de först vara
sammankopplade.
11.1.
1.
2.
3.
4.

5.
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Sammankoppling av snabbtelefoner
Kontrollera att båda Bluetooth-satserna är avstängda.
Ställ båda Bluetooth-satserna i sammankopplingsläget genom att trycka på
knappen “on” (i mer än 4 sekunder), tills LED-indikatorn blinkar snabbt.
Tryck snabbt på knappen ”on” på en av de två hjälmarna.
Efter någon sekund, “identifierar” hjälmarna varandra, en signal hörs för att
signalera korrekt sammankoppling och snabbtelefonkommunikationen
aktiveras.
Stäng av och sätt på båda Bluetooth-satserna för att spara
sammankopplingsdatan.

11.2.

Snabbtelefonens funktion

Efter att ha utfört korrekt sammankopplingsprocedur, ska du sätta på de två
hjälmarna. Snabbtelefonanslutningen aktiveras automatiskt (åtgärden kräver några
sekunder. Vänta tills du hör en bekräftelsesignal).
Om det inte går att aktivera den automatiska anslutningen, utför den manuella
anslutningen.
Manuell aktivering av
snabbtelefonen.
Manuell avaktivering av
snabbtelefonen

Med Bluetooth kit3 på, tryck Kort på knappen “on”.
Med Bluetooth kit3 på, ska du trycka Kort på
knappen “on”.

12. SNABBTELEFON MOTORCYKEL-MOTORCYKEL
Systemet N-Com Bluetooth kit3 möjliggör kommunikationen mellan motorcyklar på
ett avstånd på upp till 500m (i ett öppet område, utan hinder).
Obs: effekten och kvaliteten i kommunikationen kan variera beroende på närvaron av
hinder, väderförhållanden och magnetfält.
Obs: Kommunikationens räckvidd varierar enligt de N-Com-system som används.
Systemet Bluetooth kit3 gör att man kan spara upp till 4 olika Bluetooth kit3 system
och därmed kunna ringa mellan dessa anordningar.
För att två stycken Bluetooth kit3 ska kunna kommunicera med varandra i läget
motorcykel-motorcykel, krävs det att de först kopplas in.
12.1.



Koppling av motorcykel-moto
Kontrollera att båda Bluetooth-satserna är avstängda.
Ställ båda Bluetooth-satserna i sammankopplingsläget genom att trycka på
knappen “on” (i mer än 4 sekunder), tills LED-indikatorn blinkar snabbt.
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På Hjälm 1, ska du trycka på kontrollen som gäller “minnesläge” där du vill
spara Hjälm 2.

Läge
A
B
C
D

Kommando
 2 sek.
 2 sek.
 4 sek.
 4 sek.

Bekräftelseton
2 ljusatoner
2 mörka toner
4 ljusa toner
4 mörka toner

Obs: om minnesläget du har valt är upptaget, hörs en felsignal och du måste då
trycka på en annan kombination.


Efter några sekunder, identifierar hjälmarna varandra och en bekräftelseton
hörs i Hjälm 2 som indikerar minnesläget där Hjälm 1 sparas och intercomkommunikationen aktiveras.

Obs: om alla minneslägen är fria, komer Hjälm 2 att spara Hjälm 1 i läge A (se
schemat i kapitel 12.1). Om önskad position är upptagen, väljs nästa enhet enligt
ordningen i tabellen.
Det går att visa minneslägena för den egna anordningen (och kontrollera
namnen på kopplade anordningar) genom att använda datorprogrammet
“N-Com Wizard”.
För att underlätta identifikationen av de kopplade systemen N-Com i läget
“Motorcykel-motorcykel”, går det att byta namn på dem genom att
använda programmet “N-Com Wizard”.
12.2.

Funktion av samtalet motorcykel-motorcykel

För att ringa till en annan motorcykel som tidigare kopplats, ska du gå till menyn
motorcykel-motorcykel och trycka på kommandot som gäller hjälmen du vill
kommunicera med.
I den egna hjälmen, hörs en ton och samtalet till vald hjälm startar.
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Obs: om minnesläget är tomt eller om den uppringda hjälmen inte kan nås, kommer
en felsignal att höras i den egna hjälmen.
12.3.

Ta emot ett samtal från motorcykel till motorcykel

Om man får ett samtal motorcykel-motorcykel hörs 4 ringsignaler och alla ljudkällor
som utförs avbryts tillfälligt (inklusive en eventuell intercom mellan förare och
passagerare). Det går att svara på samtalet genom att kort trycka på vilken knapp
som helst när man hör ljudsignalen.
Om man accepterar samtalet, kommer kommunikationen att starta automatiskt.
Om man inte svarar på samtalet, återupprättas situationen före mottagningen av
samtalet.
Obs: i vilken menyposition som helst kan du avbryta kommunikationen motorcykelmotorcykel genom att trycka kort på knappen “on”.
Kommunikationen via snabbtelefonen Motorcykel-Motorcykel skiljer sig från den
mellan Förare-Passagerare i några egenskaper:

Ljudet från en extern källa (ansluten via kabeln eller via Bluetooth) delas INTE
med hjälmen som är ansluten i snabbtelefon Motorcykel-Motorcykel.

Ljudet från radion delas INTE med hjälmen som är ansluten via snabbtelefonen
Motorcykel-Motorcykel.

Om snabbtelefonen Motorcykel-Motorcykel är aktiverad och man förlorar
anslutningen till den andra föraren då omfångets gräns har nåtts, sker
återanslutningen automatiskt då man når ett avstånd som möjliggör
kommunikationen. Sökningen efter återanslutningen varar i 2 minuter, varefter
du måste utföra återanslutningen genom “Uppringning från motorcykel till
motorcykel”.
För ytterligare information, besök webbplatsen www.n-com.it
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13. KABELANSLUTEN SNABBTELEFON
För att använda N-Com Bluetooth Kit3 som kabelansluten snabbtelefon ska du
använda en kabel av typen Intercom Wire (säljs separat) för att ansluta de två
hjälmarna.


Utrusta förarens hjälm med Basic Kit2 + Bluetooth Kit3.



Utrusta passagerarens hjälm med Basic Kit2 (genom att sätta in det elektroniska
grundkortet i motsvarande säte).



Anslut förarens hjälm till passagerarens hjälm med den särskilda kabeln Intercom
Wire (säljs separat) på följande sätt:
- kontaktdon A (mindre, “L”-formad) i förarens hjälm (utrustad med Bluetooth
kit3)
- kontaktdon B (större) i passagerarens hjälm.
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14. BATTERI
Innan N-Com används för första gången ska batteriet laddas helt, i minst 10 timmar.
För att uppnå bästa prestanda från batteriet bör man de första gångerna ladda om
dem fullständigt.

1)
2)
3)

14.1.

Koppla batteriladdaren till elnätet.
Sätt
i
batteriladdarens
kontakt
i
motsvarande kontakt i hjälmen.
Efter omladdningen ska kontakten tas ur
och batteriladdaren kopplas från elnätet.

Signal om utladet batteri

Systemet signalerar under funktion när batteriet börjar laddas ur och går in på
“Reserv”.
När batteriets laddning går under 1 timmes autonomi börjar även knapparna “” och
“” också att blinka för att signalera att det står på “Reserv”. Reservläget signaleras
med 3 konsekutiva ljudsignaler.
När batteriet står på“Reserv” stängs systemet av automatiskt, om man under funktion
inte trycker på någon knapp under 30 minuter. Avstängningen signaleras med flera
ljudsignaler inuti hjälmen. Med den här funktionen, kan man, om man skulle glömma
hjälmen på, alltid ha en liten reservmängd energi när man ska använda den på nytt.
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15. SAMMANFATTANDE SCHEMA ÖVER KOMMANDONA
Knapp
Nedtryckning

on

on















Kort

Lång

Kort

Lång

Kort

Lång

Kort

Lång

X
(2s)
X
(4s)

Grundfunktioner

Påsättning
Avstängning
Volymökning
Volymminskning

Bluetooth-anordning

X

Bläddra bland
menyerna
(Grundmenyn,
Radio, MotorcykelMotorcykel)
Svara i telefon

X
(2s)

X

X

X

X
(4s)
X
(2s)

Röstsamtal
Lägg på/avvisa
samtal
Ring upp sista
numret

X
X
(4s)

Telefonanslutning
Frånkoppling av
telefonen

X
(4s)
X
(4s)

Samtalsöverföring
Aktivering av
konferenssamtal
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X

X

Knapp
Nedtryckning

on

on















Kort

Lång

Kort

Lång

Kort

Lång

Kort

Lång

Aktivering
ljudkabel

X
(2s)

Inaktivering
ljudkabel

X
(2s)

Grund-meny

Anslutning A2DPenhet

X
(2s)

Frånkoppling A2DPenhet

X
(2s)

Starta musikupp
spelningen (Play)

X
(2s)
X
(2s)
X
(4s)

Pausfunktion
(Pause)
Nästa spår
(Forward)

Radiomeny

Aktivera
intercom
Inaktivera intercom
Automatisk
sökning efter en ny
station
Byt
station/stationer i
minnet)
Spara station

X
X

X(2s)
X
(2s)
X(4s)
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Knapp

Meny motorcykel motorcykel

Samtalssvar
motorcykel-motorcykel
Utväxling snabbtelefon
(från motorcykelmotorcykel till förarepassagerare)*
Koppling till
motorcykel 1
Koppling till
motorcykel 2
Koppling till
motorcykel 3
Koppling till
motorcykel 4

Inställning

Nedtryckning

Sammankopplingsläge
(från avstängt
system)
Sammankoppling av
snabbtelefon förarepassagerare
Koppling av
motorcykel 1
Koppling av
motorcykel 2
Koppling av
motorcykel 3
Koppling av
motorcykel 4
Aktivering/inaktivering
av menyn motorcykelmotorcykel
Avbryt av
sammankopplingar**

on

on















Kort

Lång

Kort

Lång

Kort

Lång

Kort

Lång

X

X

X

X
X
(2s)
X
(2s)
X
(4s)
X
(4s)
X
(4s)

X

* Tryck samtidigt på knapparna “on” och “”
**Med systemet N-Com i sammankopplingsläge
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X

X
(2s)
X
(2s)
X
(4s)
X
(4s)
X
X
(4s)

16. BEGRÄNSAD GARANTI
Med detta bevis för begränsad garanti garanterar Nolangroup inköparen att produkten vid
inköpet inte har några tillverknings- eller materialfel.
Vi ber er att:
Läsa anvisningar för säkerhet och korrekt användning.
Kontrollera garantivillkoren.
Spara inköpskvittot. Det måste visas upp vid reparation som ingår i garantin. I så
fall ska produkten överlämnas till den återförsäljare där den inköpts.

16.1.

Garantins täckning

Om ett fel som täcks av denna begränsade garanti upptäcks inom 2 (två) år efter
inköpsdatumet som står på kassakvittot, kommer Nolangroup genom sitt distributionsnät
och efter kontroll av felet, att reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Nolangroup
förser med allt material och arbete som kan tänkas nödvändigt för att åtgärda det anmälda
felet, med undantag för fall där skadan orsakats av någon av de alternativ som anges i
följande avsnitt “Uteslutande eller begränsningar av garantins täckning”.

16.2.

Uteslutanden och begränsning av garantins täckning

Denna garanti täcker bara tillverknings- eller materialfel. Nolangroup kan inte anses
ansvarig för fel på produkten som helt eller delvis kan tillskrivas annan orsak, inklusive,
men inte bara:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
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Fel eller skador som kommer sig av användning av produkten i andra förhållanden än
vanliga
Skador som orsakats av felaktig användning eller som inte överensstämmer med
normal funktion enligt vad som anges i instruktionerna som levererats från
Nolangroup för användning och skötsel av produkten
Vanvård och normal slitning av interna och externa delar.
Alla skador som uppstått vid olycka.
Alla ändringar eller modifieringar som gjorts av användaren eller tredjepersoner på
hjälmen eller N-Comsystemet.
Färgändringar eller skador som orsakats av exponering för skadliga kemiska
produkter.
Användning av icke kompatibla tillbehör som inte tillhör produktserien N-Com.

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

Dessutom täcker inte garantin fel på produkten som kommer sig av oförutsedda
händelser, modifieringar eller anpassningar, orsaker av force majeure eller skador
som kommer sig av kontakt med vätskor.
Hjälmens interna delar är inte och kan inte vara vattentäta och varje olämplig
exponering för regn, fukt, mat eller andra vätskor kan skada de elektroniska
anordningarna i N-Com, skador för vilka Nolangroup inte kan anses ansvarig.
Denna garanti utesluter förbrukningsdelar som kan anses utsatta för slitning till
exempel det omladdningsbara batteriet eller anslutningskablarna till de olika
systemen N-Com eller mellan N-Com-systemen och andra anordningar.
Eftersom systemet, på vilket mobiltelefonerna fungerar, inte levereras från
Nolangroup, kan denne inte anses ansvarig för funktion, tillgänglighet, täckning,
service eller produktserien för detta system.
När produkten används tillsammans med tillbehör eller anordningar som inte
levererats från Nolangroup, kan Nolangroup inte garantera korrekt funktion mellan
kombinationen produkt/periferienhet och kommer inte att godkänna förfrågningar om
service i garanti, om produkten används på detta sätt.
Nolangroup anser sig inte ansvarig om produkten uppvisar en begränsad funktion på
grund av funktionssättet hos mobiltelefonerna eller andra tillbehör eller anordningar
som inte levererats från Nolangroup.
Åverkan av det interna kretskortet eller andra delar av N-Comsystemet leder till att
garantin förfaller.
Dessutom ingår inte i fel som täcks av den här garantin alla speciella och individuella
situationer som kan uppstå vid kraftfull användning av hjälmen som till exempel
bekvämlighetsproblem vid körning eller.

Nolangroup kan inte i något fall anses ansvarig för oförutsedda eller indirekta skador
(inklusive skador på person utan någon som helst begränsning) som kommer sig av
försummat utförande av plikter i enlighet med garantin som gäller produkter från
Nolangroup.

16.3.

Den begränsade garantins giltighet

Denna garanti är bara giltig om registreringsblanketten vid inköpet fylls i fullständigt och
förses med:
1)

produktens benämning

2)

namn och stämpel från auktoriserad återförsäljare
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3)

produktens inköpsdatum

4)

namn och adress till köparen.

Nolangroup reserverar sig rätten att inte utföra garantitäckt reparation om denna
information visar sig ha raderats eller ändrats efter att produkten inköpts första gången
från återförsäljaren.

16.4.

Procedur för insändning av eventuella reklamationer

För att överlämna reklamation av fel som täcks av denna garanti, måste köparen direkt
meddela återförsäljaren där han inköpt hjälmen om det fel han upptäckt, och samtidigt visa
upp produkten i fråga, kopia av kassakvittot och garantibeviset, fullständigt ifyllt såsom
specificerats ovan.
INNAN DU VÄNDER DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN, RÅDER VI DIG ATT NOGGRANT LÄSA
BRUKSANVISNINGEN SOM BIFOGAS PRODUKTEN.
2 (TVÅ) ÅR EFTER INKÖPSDATUM, FÖRLORAR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI HELT SIN
GILTIGHET.
De åtgärder som utförs under garanti förlänger inte garantitiden. Vid utbyte av produkten
eller en av dess komponenter ges därför ingen ny garantitid på produkten eller den enskilda
komponent som ges i utbyte, utan man räknar med inköpsdatum för den ursprungliga
produkten.
Om Nolangroup reparerar eller byter ut produkten får nämnda produkt endast för
reparationer eller utbyte av elektroniska komponenter en garantitid som motsvarar den
återstående tiden av den ursprungliga garantin eller nittio (90) dagar från reparationsdatum
(man avser den längsta tiden).
Reparation eller utbyte kan utföras även genom att komponenter återställs med
motsvarande funktionsduglighet.
Delar eller komponenter som byts ut blir Nolangroup ägare till.
DENNA GARANTI ANNULLERAR ELLER ERSÄTTER ALL SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG LAGENLIG
GARANTI SOM SOM KAN UPPHÄVAS AV PARTERNA. INTE I NÅGOT FALL KAN NOLAN ANSES
ANSVARIG FÖR OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM, TILL EXEMPEL OCH INTE
SLUTGILTIGT, VINSTFÖRLUSTER ELLER KOMMERSIELL SKADA PÅ SÅ SÄTT ATT DESSA
SKADOR INTE GODKÄNNS AV LAGEN.
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NOLANGROUP RESERVERAR RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE
MODIFIERA EGENSKAPER, FUNKTIONER, KOMPATIBILITET OCH PROGRAMVARA.
Vissa länder tillåter inte uteslutande eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador
eller begränsning av garantitiden. Därför kan det hända att tidigare begränsningar och
uteslutanden inte är tillämpbara.
Denna garanti påverkar inte kundens lagrättigheter under gällande nationell lag och
konsumentens rättigheter i förhållande till återförsäljaren, vilka fastställts genom
köpkontraktet.
Garantin gäller på hela det europeiska området och är den enda uttryckliga garanti som
Nolangroup tillhandahåller vid försäljning av de egna produkterna. Den påverkar inte
köparens rättigheter och som uttryckligen anges i direktivet 1999/44/EG.
Garantin påverkar inte konsumentens lagliga rättigheter och i synnerhet de som anges i
lagförordningen D.Lgs nr 2 av 2002-02-02.

16.5.

Produktens identifikation

Produkterna N-Com identifieras med en kod som
möjliggör produktens spårbarhet och identifikation.
Identifikationskoden står
produktens förpackning.
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under

streckkoden

på

17. GARANTIBEVIS
Produktens
benämning:

Bluetooth Kit3

Identifikationskod
Köparens data
Namn
Efternamn
Adress
Tel
e-mail
Återförsäljarens stämpel

Inköpsdatum
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